PROPOZÍCIE
MATIČNÝ florbalový turnaj obce Valaská - štvrtý ročník
A: Všeobecné ustanovenia:
Vyhlasovateľ:

ZŠ Jaroslava Simana, Októbrová 16, 976 46 Valaská

Usporiadateľ:

MO MS Valaská, Obec Valaská, ZŠ Jaroslava Simana vo Valaskej

Termín:

12. 6. 2019 (streda)

Začiatok turnaja:

9:00 hod

Miesto konania:

telocvičňa ZŠ Jaroslava Simana vo Valaskej

Prezentácia:

12.6. 2019 od 8.30 hod.
Pri prezentácii odovzdajú družstvá vyplnené prezenčné listiny usporiadateľovi turnaja.
Prezenčná listina, zároveň slúži aj ako súpiska hráčov. Obsahuje: Meno, priezvisko,
celý dátum narodenia, pečiatku školy a podpis riaditeľa školy.
Prezenčná listina sa nachádza na poslednej strane týchto propozícií.
Minimálny počet hráčov je 6 + 1 brankár, maximálny počet je 8 + 1 brankár.

Veková kategória:

žiaci (prípadne žiačky) druhého stupňa základných škôl (5. – 9. ročník)

Potvrdenie účasti:

najneskôr do 05. 06. 2019, prihlásiť školu a napísať presný počet súťažiacich.
kontaktná osoba:
PaedDr. Matúš MAGERA (odborný garant turnaja)
e-mail: matus.magera@gmail.com t.č.: 0902 058 006

Úhrada:

Účastníkom hradí cestovné vysielajúca škola.

Strava:

Individuálne. Pitný režim, koláče a ovocie bude zabezpečené pre každé družstvo!!!

Poistenie:

Účastníci štartujú na vlastné - individuálne poistenie. Za zdravotnú
spôsobilosť žiakov a ich bezpečnosť na akcii a za dodržiavanie organizačných
pokynov organizátora je zodpovedný poverený vedúci družstva.

B: Technické ustanovenia:
Pravidlá turnaja:

Hrá sa podľa platných pravidiel malého florbalu:
http://www.szfb.sk/szfb/predpisy/pravidal-florbalu/, hracia plocha je v rámci možností
telocvične.

Štart na turnaji:

Štart je povolený iba žiakom a žiačkam (od 5. po 9. ročník ZŠ) v dresoch a v halovej
obuvi, brankár (prilba, rukavice, dlhé tepláky a mikina).
!!! Pozor, každé družstvo musí mať vlastné dresy, kvôli rozlíšeniu !!!
Štart je povolený len základným školám, ktoré nemajú športové triedy s hokejovým
zameraním !!!
Účasť dievčat v súpiske školy je dovolená - nie je povinná, ale je vítaná. 
Každá škola môže vyslať maximálne 1 družstvo.

Hrací systém:

Podľa počtu prihlásených škôl.
Systémom každý s každým, zápas v trvaní 10 minút hrubého času, alebo do 2 skupín
a 2 postupujú ďalej z každej skupiny do semifinále, finále.

Za faul je družstvo potrestané trestným nájazdom.
Hrá sa v počte: 3 + 1 brankár (počet je kvôli veľkosti telocvične).
3 body za výhru v riadnom hracom čase,
2 body za výhru po nájazdoch (v prípade remízy nasledujú nájazdy),
1 bod za prehru po nájazdoch (v prípade remízy nasledujú nájazdy),
0 bodov za prehru v riadnom hracom čase.
O poradí v tabuľke pri rovnosti bodov rozhoduje: vzájomný zápas, vyšší rozdiel počtu strelených a
obdržaných gólov, vyšší počet strelených gólov.
Celkové vyhodnotenie sa uskutoční po poslednom zápase, spraví sa tabuľka a následne sa v telocvični za
účasti starostu obce, predsedu MO MS Valaská a riaditeľky ZŠ J. Simana vyhodnotí turnaj.
Vyhodnotenie:

Ocenenia:

1. miesto: putovný pohár starostu obce Valaská, súťažný pohár, diplom, medaile a torta.
2. a 3. miesto: súťažný pohár, diplom a medaile.
4. a vyššie miesto: diplom, účastnícke medaile.
Hráč s najväčším počtom gólov na turnaji dostane cenu výboru MO MS Valaská.
Najlepší brankár na turnaji dostane cenu predsedu MO MS Valaská.
Na turnaji bude ocenené KAŽDÉ DRUŽSTVO !!!

Rôzne ustanovenia:
Každý hráč musí mať športové oblečenie, prezuvky.
Za zdravotný stav účastníkov je zodpovedná vysielajúca škola.
Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá!
Vysielajúca škola zodpovedá v plnej miere za bezpečnosť a ochranu zdravia
účastníkov od okamihu odchodu z miesta až po návrat!
Zároveň budú žiaci v plnej miere rešpektovať pokyny organizátorov s ktorými sa
oboznámia pred začiatkom súťaže.
Účastníci turnaja štartujú na vlastné riziko, za zdravotný stav usporiadateľ nepreberá
zodpovednosť, hráči počas turnaja nie sú poistení.

vo Valaskej, 19. 5. 2019

PREZENČNÁ LISTINA
MATIČNÝ florbalový turnaj obce Valaská
štvrtý ročník

12. 6. 2019 (streda)
Telocvičňa ZŠ Jaroslava Simana, Októbrová 16, 974 46 Valaská
Škola (uviesť presný názov a adresu)

Vedúci družstva, kontakt (telefón, e-mail)

Zloženie družstva:
P. č.

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Označenie
brankár,
kapitán

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V .......................................
Dňa .......................................

..............................................................
pečiatka a podpis riaditeľa školy

